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หน่วยการเรียนรู้ที่

พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

๑
เป้าหมายการเรียนรู้ประจ�าหน่วยที่ ๑
เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้
๑. บอกความส�าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ [มฐ. ส ๑.๑ ป.๒/๑]
๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก�าหนด 
 [มฐ. ส ๑.๑ ป.๒/๒]
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ภาพจิตรกรรม

ฝาผนัง
เป็นเอกลักษณ์ไทยหรือไม่
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º··Õè เอกลักษณ์ของชาติไทย ๑

แนวคิดส�าคัญ
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ประเพณีแหเทียนพรรษาในภาพ
เปนเอกลักษณของชาติไทยหรือไม 

เพราะอะไร

กจิกรรมน�าสูก่ารเรยีน



 เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่่เหมือนกัน หรือมีร่วมกัน

 เอกลักษณ์ของชาติไทย หมายถึง ลักษณะที่เหมือนกัน หรือ 

มีร่วมกันของคนไทยในด้านต่างๆ ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ อุปนิสัย สังคม 

การศึกษา ประเพณ ีและการก�าหนดวนัหยดุราชการของไทย เหล่านี้ 

ล้วนมีพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนี้

 ๑. อุปนิสัย
  หลักธรรมค�าสอนในพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อการอบรม 

สัง่สอนให้เรามีอปุนสิยัทีแ่ตกต่างจากชาตอิืน่ เช่น การเคารพเชือ่ฟัง

ผูใ้หญ่ การอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตญัญกูตเวท ีความเมตตากรณุา

การให้อภยัซึง่กนัและกนั เป็นต้น สิง่เหล่านี้ได้รบัการหล่อหลอมจาก

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ท�าให้คนไทยมีอุปนิสัยที่ดีงาม 

มีความโดดเด่นกว่าชาติอื่น

เอกลักษณ์ของชาติไทย

พระพุทธศาสนาช่วยกล่อมเกลาให้เรามีอุปนิสัยที่ดี รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน และเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่



 ๓. การศึกษา
  การศึกษาของคนไทยใน

อดีต จะมีวัดเป็นสถานศึกษา 

ซึ่งเปรียบเหมือนโรงเรียนใน

ปัจจุบัน โดยมีพระสงฆ์เป็นครู

ถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้อบรม

สั่งสอน และปัจจุบันวัดจ�านวน

มากก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ทั้ง

พระสงฆ์จ�านวนมากก็ท�าหน้าที่

เป็นครูถ่ายทอดความรู้อีกด้วย

วัดและสถานที่ส�าคัญทางศาสนา 
เป็นศูนย์รวมการจัดประเพณีของคนไทย

วัดเป็นสถานศึกษาธรรมของเด็กชาย
ที่บรรพชาเป็นสามเณร

 ๒. สังคม
  สังคมของไทยมีวัดเป็น

ศนูย์กลางในการด�าเนนิชวีติ งาน

เทศกาลหรืองานบุญจะจัดขึ้น

ที่วัด ท�าให้ประชาชนในท้องถิ่น

ได้มาท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

 นอกจากนีว้ดัยงัเป็นศนูย์รวม

ของความสามัคคี ความเป็น

น�้าหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งเป็น

สมบัติส่วนรวมที่ประชาชนใน

ชุมชนต้องช่วยกันดูแลรักษา

๔



 ๔. ประเพณี
  ประเพณีไทยบางอย่างมีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา 

เช่น งานแต่งงาน งานทอดกฐิน งานอุปสมบท งานวันลอยกระทง 

งานศพ เป็นต้น ประเพณีเหล่านี้คงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย จนเป็น

เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ

งานอุปสมบท เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
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 ๕. การก�าหนดวันหยุดราชการ
  ทางราชการได้ก�าหนดวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาให้เป็น

วันหยุดราชการ คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา เพื่อให้ชาวพุทธได้ปฏิบัติศาสนพิธีต่างๆ ร่วมกัน 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

การปฏิบัติศาสนพิธีร่วมกันในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ท�าให้ชาวพุทธเกิดความรักและสามัคคีกัน

๖๖



  จะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ต่างๆ ของชาติไทยที่กล่าวไปแล้วนั้น

มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาท้ังส้ิน ซ่ึงพระพุทธศาสนาได้มี

ความเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคนไทยโดยส่วนใหญ่จะนับถือพระพุทธศาสนา

พระมหากษตัรย์ิไทยทรงเป็นพทุธมามกะ วฒันธรรมประเพณขีองไทย

ล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อ

จิตใจและวถิกีารด�าเนนิชวีติของคนไทยอย่างมากมาย จนกล่าวได้ว่า

“พระพุทธศาสนาเปนเอกลักษณของชาติไทย”

๗

การท�าบุญตักบาตรช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ใสสะอาด รู้จักเอื้อเฟอเผื่อแผ่ จนกลายเป็นเอกลักษณ์
อย่างหนึ่งของชาติไทย



กจิกรรมรวบยอด

ตอนที่ ๑ อภิปรายชวนคิด

 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันอภิปรายว่า “เพราะเหตุใด  

พระพุทธศาสนาจึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย” จากนั้นสรุป และ 

ส่งตัวแทนออกมารายงานที่หน้าชั้นเรียน

ตอนที่ ๒ ผลงานสร้างสรรค์

 ๑. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน

 ๒. ให้นกัเรยีนแต่ละกลุ่มหาภาพทีแ่สดงเอกลกัษณ์ของคนไทย

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด และติดลงในกระดาษวาดเขียน

 ๓. ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่วเิคราะห์ว่า ภาพทีห่าได้เกีย่วข้องกบั 

พระพุทธศาสนาหรือไม่ จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในใต้ภาพ พร้อมทั้ง

ตกแต่งให้สวยงาม

 ๔. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

ตอนที่ ๓  ค�าถามวัดความรู้

 เขียนตอบค�าถามต่อไปนี้ลงในสมุด

 ๑. วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ก�าหนดให้เป็นวันหยุด

ราชการในปฏิทินปีปัจจุบัน มีวันอะไรบ้าง และตรงกับวัน และเดือน

อะไร

 ๒. เอกลักษณ์ของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา มีลักษณะ

อย่างไร
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